dōTERRA™ SPA
Serenity™ Bath Bar (Săpun de baie Serenity™)

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Săpunul de baie dōTERRA™ SPA Serenity este un săpun
deosebit, care asigură o senzație aparte, un efect spumant, o
aromă unică și o experiență de curățare în profunzime. Spre
deosebire de săpunurile obișnuite cu surfactanți agresivi, acest
săpun de baie natural îți va lăsa pielea curată, fină și catifelată.
De la prima utilizare, vei observa că acest săpun diferă
semnificativ de alte săpunuri pe care le-ai utilizat anterior.
Formează o spumă delicată, alunecă ușor pe suprafața pielii,
curățând în profunzime și hidratând în același timp datorită
uleiului de jojoba extras din semințe, glicerină derivată din
plante și a sucului de aloe vera. Infuzat cu aroma calmantă și
relaxantă a amestecului nostru pentru serenitate dōTERRA
Serenity™, acest săpun de baie te transpune într-o stare de
relaxare profundă. Bucură-te de o experiență aromatică bogată,
în stil spa, cu săpunul de baie natural, original de la dōTERRA.

INDICAŢII DE UTILIZARE

PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII
• Amestecul de uleiuri esențiale dōTERRA Serenity™
creează un mediu relaxant

Umezește-l bine pentru a forma o spumă bogată. Folosește-l
la duș, în cadă sau la chiuvetă. Pentru ca săpunul să nu se
consume prea repede, menține-l uscat între utilizări. A se
păstra la temperatura camerei. A se evita căldura în exces.

PRECAUŢII

• Uleiul de jojoba din semințe este cunoscut pentru
faptul că se absoarbe rapid în piele și hidratează
în profunzime

Doar pentru uz extern. A se evita contactul cu ochii.

• Glicerina derivată din plante hidratează pielea și
contribuie la retenția umidității, asigurând în
același timp o aplicare ușoară a spumei delicate

Palmat de sodiu, Cocoat de sodiu, Apă (Aqua), glicerină, Ulei de
Lavandula angustifolia (Levănțică) din floare/frunză/tulpină, Ulei
de lemn de Juniperus virginiana (Cedru), Ulei de Cinnamomum
camphora linaloolifera (Lemn de Ho (frunză)), ulei de Ylang
Ylang (Cananga odorata) - floare, Ulei de Origanum majorana
(Măghiran) din floare/frunză/tulpină, Ulei de Anthemis nobilis
(Mușețel roman) din floare/frunză/tulpină, Ulei de Vetiveria
zizanoides (Vetiver (rădăcină)), Extract de Vanilla planifolia
(Vanilie (fruct)), Ulei de Santalum paniculatum (Santal hawaiian
(lemn)), Ulei de Simmondsia chinensis (Jojoba) din semințe,Suc
pulbere din frunze de Aloe barbadensis (Aloe Vera), caolin,
Gluconat de sodiu, Ulei de Helianthus annuus (Floarea-soarelui)
din semințe, Tetrasodiu glutamat diacetat, Tocoferol,
Galactoarabinan, Clorură de sodiu, Acid citric

• Sucul din frunze de aloe are efecte purificatoare,
hidratante și calmante asupra pielii
• Argila albă (caolin) naturală conferă săpunului
nuanța superbă a lavandei
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INGREDIENTE

113 g
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